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PLE ORDINARI NÚM. 8

ACTA  DE   LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL PLE  DE L'EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT D'AQUESTA CIUTAT DE XÀTIVA CELEBRADA EL DIA  SET DE
JULIOL DE DOS MIL CINC, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA

         A la Sala de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i
deu minuts del dia 7 de juliol de l'any 2005, sota la Presidència del Sr. Alfonso Rus
Terol, alcalde de Xàtiva, assistit pel Sr. Eduardo Balaguer Pallás, vicesecretari de
l'Ajuntament de Xàtiva, secretari en Funcions, es van reunir els senyors que tot
seguit es relacionen, en nombre de dènou, a fi de celebrar sessió ordinària del Ple,
en primera convocatòria, i tractar sobre els assumptes que consten en l'ordre del dia
de la mateixa que, de conformitat amb el que preveu l'article 80 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, els ha sigut lliurat en la forma legalment establerta.

Constitueixen els presents quòrum suficient, superior al terç de què legalment
integren el Ple, exigit per a donar inici a la sessió, en primera convocatòria, segons
el que preveu l'article 90 de l'esmentat Reglament, segons es detalla:

ASSISTENTS:

1 - Sr. Alfonso Rus Terol
2 - Sr. Vicente Parra Sisternes
3 - Sra. Mª José Masip Sanchis
4 - Sr. Rafael Capuz Aznar
5 - Sr. Ramón Vila Gisbert
6 - Sr. Antonio Perales Perales
7 - Sra. María Emilia Soro Perona
8 - Sra. Rosa María Esteban Miedes
9 - Sr. José Antonio Vidal Piquer
10 - Sra. Elena Llopis Arnero
11 - Sr. Juan Carlos Crespo Badía
12 - Sr. Jorge Herrero Montagud
13 - Sr. Ramon Ortolà Mestre
14 - Sr. Ildefonso Suárez Garrido
15 - Sr. Tomás Fuster Bellido
16 - Sr. Rafael Llorens Gozalbes
17 - Sr. Roger Cerdà Boluda
18 - Sr. Vicent Caballero Hidalgo
19 - Sra. Cristina Mª Suñer Tormo

ABSENTS:

Sr. Josep Martínez Alventosa i  Sra. Mar Vicent García, que excusen la seua
no assistència.

Oberta la sessió a l'hora abans indicada, el Sr. president va ordenar al
secretari procedira segons l'Ordre del Dia inserit en la convocatòria de la sessió.
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1r - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 7, DE 2 DE JUNY DE
L'ANY 2005

De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 91 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, el senyor alcalde president va preguntar si algun membre de la
corporació havia de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que
havia sigut distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió.

El Sr. Ildefonso Suárez Garrido evidencia error en l'acta en fer-se al·lusió a la
presència a la sessió de la senyora Sonia Arteaga quan, en realitat, el seu lloc el ve
ocupant el senyor Roger Cerdà Boluda. De la mateixa manera proposa la correcció
del segon cognoms del senyor Ramon Ortolà i el senyor Tomás Fuster, erròniament
transcrits en alguns episodis de l'acta de la sessió.

La Sra. Cristina Suñer Tormo objecta l'acta en la seua totalitat en haver-se
remès en castellà malgrat els seus múltiples requeriments en el sentit que qualsevol
comunicació entre l'Ajuntament i ella mateixa, a l'empara de la legalitat vigent,  es
realitze en valencià.

No havent-se formulat cap altra objecció, per díhuit vots a favor dels regidors
integrants del Grup Popular i del Grup Socialista, un vot en contra de la regidora
integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, i cap abstenció va
ser aprovada l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia
2 de juny de l'any 2005, amb les rectificacions ja apuntades.

2n - SOBRE INFORMACIÓ D'ASSUMPTES D'INTERÈS MUNICIPAL

El secretari va donar compte dels següents assumptes d'interès municipal:
Resolució d'Alcaldia número 676, de 13 de juny de 2005, que diu

textualment:
“Havent d'absentar-me de la localitat, els dies 14 i 15 de juny de 2005,

ambdós inclusivament, per raons personals, i de conformitat amb el que disposen
els articles 21-3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, de 2 d'abril de
1985 i 43.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals, de 28 de novembre de 1986, RESOLC:

Primer: Delegar les funcions d'alcalde, els  dies 14 i 15 de juny de 2005,
ambdós inclusivament, en el 1r tinent d'alcalde, el Sr. Vicente Parra Sisternes, per
realitzar les funcions d'alcalde.

Segon: La delegació de què es tracta, produirà efectes durant eixe dia, sense
perjudici de la preceptiva publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial de la
Província.

Tercer: Comunicar la present Resolució als membres de la corporació i als
departaments municipals interessats i donar compte a l'Ajuntament en Ple en la
primera sessió que se celebre”.

De tot açò l'Ajuntament en Ple, va quedar assabentat.

3r - SOBRE RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE 6 DE
JUNY DE 2005, DE LA DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE LA regidora Mª
JOSÉ MASIP SANCHIS



3

El Sr. secretari dóna compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local,
de 6 de juny de 2005, sobre la declaració de compatibilitat de la regidora Mª José
Masip Sanchis amb el tenor literal següent:

“Vist l'escrit que amb data 9 de maig de 2005 (entrada 23 de maig de 2005
núm. 11387) presenta el cap del Servei de Règim Jurídic de Personal de la Direcció
General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, pel que, en aplicació del
que preveu l'article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sol·licita informe
favorable sobre procedència pel que fa a l'autorització de compatibilitat formulada
davant tal ens per la regidora d'aquest Ajuntament, la senyora María José Masip
Sanchis.

Atés que en tal informe favorable han de ponderar-se els aspectes següents:
el caràcter de dedicació parcial o exclusiva del lloc corporatiu; la  compatibilitat
horària; la compatibilitat retributiva.

Resultant que de la documentació obrant en l'expedient es dedueix que la
regidora, Sra. María José Masip Sanchis gaudeix, segons acord del Ple de 7 d'agost
de 2003, de dedicació parcial per al desenvolupament de les seues delegacions en
l'àrea de Sanitat i Benestar  Social de l'Ajuntament de Xàtiva. Aquesta dedicació
parcial exigeix una dedicació mínima setmanal de 15 hores que la regidora
desenvolupa (segons manifestació de 18 d'octubre de 2004) els dilluns, dimecres i
divendres, de 16 a 21 hores, pel que la seua retribució anual és de 9.217'18 euros.

Resultant que, de la documentació remesa per la Conselleria de Sanitat, es
dedueix que, al seu lloc principal com a Facultatiu Especialista de Radiodiagnòstic
de l'Àrea 6, la senyora María José Masip Sanchis percep una retribució anual de
38.601'52 euros per una jornada laboral de 40 hores setmanals distribuïdes de
dilluns a divendres de 8 a 15 hores i dues vesprades de 16.30 a 19 hores.

Considerant, per tant, que el règim principal del seu treball en l'Administració
Pública com a Facultatiu Especialista, és compatible amb la seua dedicació parcial
com a membre de la corporació Local Xativina (art. 5.2 Llei 53/84 i art. 75.2 Llei
7/85).

Considerant que la jornada laboral setmanal en el lloc principal és compatible
amb la dedicació mínima a l'Ajuntament de Xàtiva.

Considerant que el total de la quantitat percebuda per ambdós llocs
constitueix increment d'un 23.88 % respecte de la seua retribució en el lloc principal,
inferior al 30 % legalment establert com a límit (art. 7 Llei 53/1984).

Considerant que la competència última per a la declaració de compatibilitat o,
com en el present cas, informe favorable conforme a l'adscripció al segon lloc,
correspon al Ple.

La Junta de Govern Local, per unanimitat i sense debat, RESOL EL
SEGÜENT:

Primer: Informar favorablement, sense perjudici de l'ulterior pronunciament
del Ple, la declaració de compatibilitat de la regidora d'aquest Ajuntament, Sra.
María José Masip Sanchis, per a l'exercici de les seues funcions corporatives com
delegada de l'Àrea de Sanitat i Benestar Social, en règim de dedicació parcial, en
relació amb les pròpies del seu lloc principal com a Facultativa Especialista de l'Àrea
6 de la Conselleria de Sanitat. Tot açò en les condicions que han sigut descrites.

Segon: Sotmetre el present acord a la ratificació, si és el cas, del Ple en la
primera sessió que celebre.

Tercer: Traslladar l’acord a la interessada i a la Conselleria de Sanitat,
Direcció General de Recursos Humans, perquè en prenguen coneixement i efectes.”
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De conformitat amb allò que s'ha previngut en l'article 82.3, el senyor
president planteja que es ratifique la inclusió del present assumpte en l'ordre del dia,
alhora que no ha sigut dictaminat per la corresponent comissió informativa
permanent.

Prèviament a la votació de tal decisió la senyora Cristina Suñer Tormo
proposa, com a qüestió d'ordre, que s'absente la regidora afectada per l'acord que
s'haja d'adoptar alhora que, entén, es troba subjecta al règim d'abstenció legal per
tenir un interès directe en l'assumpte. Replica el senyor president que ha de
romandre, almenys durant el desenvolupament del debat i sense perjudici que quan
aquest finalitze abandone la sessió, a fi de poder defensar-se de les acusacions
contra la seua persona que, en el marc de la confrontació política, puguen generar-
se.

I vist açò, l'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president
més els onze dels regidors integrants del Grup Popular) un en contra (el vot de la
regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda) i sis
abstencions (els sis vots dels regidors del Grup Socialista), acorda ratificar la
inclusió del present punt en l'ordre del dia.

Obert debat sobre el fons de l'assumpte pren la paraula, en primer lloc, la
senyora Cristina Suñer Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda.
Entén que, per ètica i alhora que ocupa dos càrrecs públics retribuïts i en
coincidència evident d'horaris, la regidora María José Masip Sanchis haguera de
reduir el seu horari en la seua professió com a facultativa del Servei Valencià de
Salut, amb la seua consegüent reducció salarial, amb el propòsit d'aconseguir així
una més deguda prestació de les seues obligacions com a regidora delegada.
Considera que la dedicació d'ambdós llocs, en origen, era incompatible i que l'horari
de vesprada que, posteriorment, s'ha establert no és més que una argúcia legal per
a aparençar una situació de compatibilitat que, de fet, no es produeix. Èticament,
repeteix, procediria una reducció de jornada i de salari que, opina, seria més honest
amb la ciutadania.

A continuació pren la paraula el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup
Municipal Socialista. Considera que s'ha de diferenciar dues qüestions: la legal i la
política. La primera, diu, fins a octubre de 2004 presentava una situació irregular per
coincidència d'horaris; després entén que és legalitzable. La segona opina que és
censurable; a la doble ocupació pública cal afegir les seues col·laboracions amb
Canal Nou Televisió el que, a la fi, acumula un nombre d'hores que difícilment poden
portar-se a terme adequadament. La situació, diu, porta a un estar constantment
canviant horaris per poder acudir a tot el que políticament no haguera de permetre's.

Tot seguit intervé la senyora María José Masip Sanchis, regidora de Sanitat i
Benestar Social. Pel que fa a la intervenció de la senyora Suñer Tormo en la present
sessió, així com de les declaracions efectuades per ella mateixa i pel senyor Josep
Martínez Alventosa en els mitjans de comunicació es manifesta la senyora Masip
Sanchis entenent que les seues valoracions, des del punt de vista legal, són
totalment desencertades el que, diu, és més greu tenint en compte la condició de
juristes, d'ambdós regidors. Pel que fa a la intervenció del senyor Suárez Garrido i
de les declaracions fetes per regidors integrants del Grup Socialista als mitjans de
comunicació, entén la senyora Masip Sanchis que la seua actitud ajuda a degradar
una imatge dels polítics municipals que no s'ajusta a la realitat; que han obert la
“caixa de Pandora”; que s'ha dit que té dedicació exclusiva a l'hospital, faltant a la
veritat; que el seu complement específic li permet tenir altres activitats; que al seu
dia va comunicar a l'Ajuntament la seua dedicació i retribució en el SVS i que li
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consta que ambdues administracions es van comunicar mútuament; que eixa
situació estava resolta adequadament i que el fet que s'haja plantejat ara la qüestió
té el seu origen i explicació en les noves instruccions dictades i posades en pràctica
per la Conselleria de Sanitat sobre declaració de compatibilitat del personal al seu
servei; que, en eixe marc de regularització, diu, dubte que els regidors Socialistes, el
senyor Tomás Fuster i senyora Mar Vicent, hagen declarat la seua doble situació
laboral i corporativa.

En segon torn d'intervencions pren la paraula, de nou en primer lloc, la
senyora Cristina Suñer Tormo. La legalitat, diu, és interpretable però insisteix en el
fet que ella ha parlat d'ètica i de salut personal; reprodueix afirmacions de la senyora
Masip Sanchis en el sentit que no està en política per diners però, pel que es veu,
es dedueix amb claredat un evident incompliment d’horari. Insisteix a reprovar ètica,
que no legalment, la situació i, de nou, apel·la a una reducció proporcional d'horari i
retribucions en el lloc principal.

Tot seguit intervé el senyor Ildefonso Suárez Garrido. Interpreta les
manifestacions de la senyora Masip Sanchis en el sentit de defensar-se acusant;
recorda que no dubta del dret a la pluriocupació sinó del fet de no haver regularitzat
una situació que, fins a octubre de 2004, presentava coincidència d'horaris;
finalment acaba presentant els seus dubtes a l'efectivitat dels treballs en un marc de
pluridedicació.

De nou intervé la senyora María José Masip Sanchis. Pregunta a la
corporació si els dubtes vénen referits al seu treball a l'Hospital o a l'atenció que
com a regidora presta al ciutadà xativí; recorda que la regidora Mar Vicent, segons
diu, abandona el seu treball cada dia a les 13.30 hores malgrat no tenir cap
delegació al consistori i incompleix així la legislació vigent el que, segons entén, si
que constitueix un vertader incompliment legal; per la seua banda, continua, el
regidor Ildefonso Suárez percep tres remuneracions al mateix temps, per la seua
condició de professor, per la de secretari del centre i per l'assistència a plens i
comissions a l'Ajuntament. Per finalitzar la intervenció dóna lectura a un escrit del
Ministeri per a les Administracions Públiques en què, a petició de la pròpia regidora,
resol que le seua situació està ajustada a Dret.

A les 12.45 hores, el senyor Rafael Llorens Gozalbes abandona la sessió en
discrepar del rumb que la mateixa està adquirint.

Demanen la paraula, per al·lusions, la senyora Cristina Suñer Tormo i el
senyor Tomás Fuster Bellido. El senyor president denega l'ús de la paraula; addueix
que l'ètica no es té, es demostra i que s'ha acusat membres de la corporació en els
mitjans de comunicació i que en el Ple, el fòrum adequat per a això, han de
suportar-se ara rèpliques inesperades.

Insisteix el senyor Suárez Garrido que ha hagut al·lusions personals i que es
té dret a rèplica.

En el mateix sentit el senyor Fuster Bellido sol·licita, a més, que conste
expressament que se'ls està sotmetent a indefensió.

I una vegada el senyor president tanca el debat, l'Ajuntament en Ple, per
dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més els onze dels regidors integrants del
Grup Popular) sis vots en contra (el vot de la regidora integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda  més els cinc vots dels regidors del Grup
Socialista presents) i una abstenció (la del regidor del Grup Socialista absent al
moment de la votació), ACORDA EL SEGÜENT:
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ÚNIC: Ratificar en tots els seus termes, expositius i dispositius, l'acord de la
Junta de Govern Local de 6 de juny de 2005, sobre la declaració de compatibilitat de
la regidora Mª José Masip Sanchis.

4t - EXP. NÚM.  111/2003. RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA: APROVACIÓ PROVISIONAL

A les 12.55 hores es reincorpora a la sessió el senyor Rafael Llorens
Gozalbes.

Vist l'expedient 111/2003 que es tramita a l'Àrea de Règim Interior, Secció de
Recursos Humans, Departament de Planificació i Administració de Recursos
Humans, per a procedir a l'aprovació inicial de la relació de llocs de treball d'aquest
Ajuntament, és procedent l'adopció del present acord sobre la base dels següents:

ANTECEDENTS

1. En data 20 de novembre de 2003 es va aprovar per part de la mesa de
negociació la relació de factors així com la seua puntuació que servien de base per
a l'elaboració de la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament.

2. Una vegada finalitzat el treball d'anàlisi dels llocs de treball, així com els
treballs preliminars d'avaluació dels qüestionaris dels llocs de treball, la Comissió de
Treball per a la Valoració de Llocs de Treball proposa al Ple d'aquest Ajuntament,
previ dictamen de la comissió informativa corresponent, l'adopció de l'acord
provisional d'aprovació de la RPT.

FONAMENTS DE DRET

A) CONCEPTE I CONTINGUT

A.1) L'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local (d'ara en endavant LRBRL) imposa a les entitats locals l'obligació
de formar la relació de llocs de treball existents en la seua organització, en els
termes previstos en la legislació bàsica sobre funció pública, legislació bàsica
que, en virtut del títol competencial contingut en l'article 149.1.18a de la
Constitució, és assignada en exclusiva a l'Estat, que té competència exclusiva,
entre altres, en matèria de bases del règim estatutari dels funcionaris públics, de
manera que, en tot cas, es garantisca als ciutadans un tractament comú davant
aquestes. En virtut d'aquest títol competencial, l'esmentat article 90.2 de la
LRBRL imposa a l'Estat l'obligació d'establir la normativa reguladora per a la
confecció de les relacions de llocs de treball, la descripció dels llocs tipus i les
condicions requerides per a crear-los, així com les normes bàsiques de la carrera
administrativa, especialment pel que fa a la promoció dels funcionaris a nivells i
grups superiors.

A.2) En coherència amb l'anterior, l'article 126.4 del RDL 781/1986, de 18
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de
Règim Local (d'ara en endavant TRRL), disposa que les relacions de llocs de
treball, que tindran en tot cas el contingut previst en la legislació bàsica sobre
funció pública, es confeccionaran d'acord amb les normes previstes en l'article
90.2 de la LRBRL.
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A.3) Per la seua banda, l'article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de
mesures per a la Reforma de la Funció Pública (d'ara en endavant LMURFP),
bàsic d'acord amb el que disposa l'article 1.3 d'eixa norma, disposa que les
entitats locals formaran també la relació dels llocs de treball existents en la seua
organització, que hauran d'incloure en tot cas la denominació i les
característiques essencials dels llocs, les retribucions complementàries que
corresponguen i els requisits exigits per a ocupar-los. Aquestes relacions de llocs
seran públiques.

Per tant, està clar que el contingut de la RPT  ha de centrar-se, per
manament del precepte esmentat, en la sistematització dels llocs de treball
existents a l'Ajuntament mitjançant l'establiment de tres grans blocs de dades que
permetran una clara i concreta descripció de cada lloc: 1) la denominació i les
característiques essencials, 2) les retribucions complementàries que
corresponguen i 3) els requisits per a ocupar-los.

A.4) A més, la DT 2a del RD 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el
règim de retribucions dels funcionaris de l'administració local, estableix que fins
que l'administració de l'Estat no dicte les normes d'acord amb què s'hagen de
confeccionar les relacions de llocs de treball tipus i les condicions requerides per
a crear-los, els plenaris de les corporacions locals hauran d'aprovar un catàleg de
llocs de treball a aquest efecte del complement específic.

No obstant això, i sense perjudici que aquesta corporació haja elaborat el
corresponent anàlisi i catàleg de llocs de treball, no hi ha res que impedisca que,
davant la falta de desplegament legislatiu específic estatal de la matèria, s'aplique
la legislació bàsica estatal i la seua normativa de desplegament amb caràcter
supletori a fi de permetre, d'aquesta manera, a l'Ajuntament no sols la realització
d'un catàleg per a fixar el complement específic, sinó, a més, aprovar una RPT
amb els continguts a què es refereix eixa normativa de desplegament, mentre
aquells no s'oposen als criteris derivats de la legislació bàsica aplicable,
continguda en el cas que ens ocupa en l'article 16 de la LMURFP.

Per tant, no hi ha res que impedisca aplicar, amb caràcter supletori, el
contingut de l'Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del
Govern de 2 de desembre de 1988, sobre relacions de llocs de treball en
l'administració de l'Estat (BOE 294/1988 de 08-12-1988, p. 34.687), que derogava
l'Ordre de 15 de gener de 1986, i que estableix en l'article 1 que les relacions de
llocs de treball són l'instrument tècnic a través del qual es fa l'ordenació del
personal, d'acord amb les necessitats dels serveis i precisa els requisits per a
exercir cada lloc, així com les seues característiques retributives.

A.5) L'article 2 de l'esmentada Ordre de 2 de desembre de 1988 defineix el
contingut de les RPT i disposa que comprendran, conjunta o separadament, els
llocs de treball del personal funcionari, el número i les característiques d’aquells
que puguen ser ocupats per personal eventual, així com els d'aquells altres que
puguen ser exercits per personal laboral.

En eixes relacions s'indicarà la denominació i les característiques
essencials dels llocs de treball, els requisits exigits per a exercir-los, el nivell de
complement de destinació i, si és el cas, el complement específic, quan hagen de
ser exercits per personal funcionari, o la categoria professional i el règim jurídic
aplicable quan siguen exercits per personal laboral.
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Entre les característiques essencials dels llocs de treball i els requisits
exigits per a ocupar-los hauran de figurar necessàriament el tipus de lloc, el
sistema de provisió i els grups, cossos i escales a què hagen d'adscriure's i, si és
el cas, la titulació acadèmica i formació específica necessàries per al correcte
exercici del lloc de treball. Igualment, podran especificar-se aquelles condicions
particulars que es consideren rellevants en el contingut del lloc o en el seu
exercici.

Eixe contingut és detallat per la Resolució conjunta de les secretaries
d'Estat d'Hisenda i per a l'Administració Pública, per la qual s'aprova el model de
relacions de llocs de treball de personal funcionari i es dicten normes per a
elaborar-lo, publicada per Ordre de 6 de febrer de 1989, del Ministeri de
Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE 32/1989, de 07-02-
89, p. 3666).

B) NATURALESA JURÍDICA

La normativa referida no especifica quina és la naturalesa jurídica de la
RPT, i per això cal dilucidar si es tracta d'una disposició de caràcter general o un
acte col·lectiu, perquè, una vegada assentada aquesta premissa, determinar el
procediment d'aprovació que haja d'aplicar-se, i que serà diferent segons la
naturalesa jurídica que es predique de la RPT.

En aquest sentit, s'ha de portar a col·lació la doctrina emanada respecte
d'açò pel Tribunal Suprem en la sentència de 26 de maig de 1998 (en la qual se
segueix la línia argumental plasmada en les sentències de 3 de març de 1995 i de
28 de maig de 1996), segons la qual “la seua vertadera substància jurídic
administrativa és la dels actes col·lectius, amb destinataris indeterminats, d'on ve
aquella vocació normativa, però excloent en tot cas que siguen autèntics
reglaments”.

C) PROCEDIMENT D'APROVACIÓ

 En vista del que s'exposa en la lletra anterior, el procediment específic
d'aprovació de la RPT es conté en els articles 4 i 5 de l'esmentada Ordre de 2 de
desembre de 1988, que, bàsicament, fan referència a la necessitat de publicar la
relació inicial de llocs de treball en el butlletí corresponent que, en el nostre cas,
serà el de la província de València, i s'entén que, a més, haurà de realitzar-se el
tràmit d'al·legacions establert amb caràcter general en la Llei 30/1992, de 30 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, que en l'article 86 faculta l'òrgan a què corresponga la
resolució del procediment, quan la naturalesa d'aquest ho requerisca, per a
acordar un període d'informació pública. Amb aquest efecte, s'anunciarà en el
butlletí oficial de la província respectiva, perquè qualsevol persona física o jurídica
puga examinar el procediment, o la part d'aquest que s'acorde. L'anunci  ha
d'assenyalar el lloc d'exposició i determinar el termini per a formular al·legacions,
que no podrà ser inferior en cap cas a vint dies.

Com a mesura addicional de publicitat, la norma descrita no impedeix
comunicar individualment a tot el personal afectat l'obertura del tràmit a
informació pública, precisament atenent a la transcendència que suposa
l'aprovació de la RPT per a eixe col·lectiu.
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Una vegada acabat el termini i resoltes les al·legacions, s'haurà de publicar
l'aprovació definitiva de la RPT, de conformitat amb el que disposa l'article 60 de
la Llei 30/1992, que disposa que els actes administratius seran publicats quan ho
establisquen les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellen
raons d'interès públic apreciades per l'òrgan competent (núm. 1). La publicació,
en aquest cas, està imposada pel que disposa l'article 127 del RD Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions
Legals Vigents en Matèria de Règim Local, el qual desplega el que estableix
l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, i l'article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Reforma de la Funció
Pública.

La publicació d'un acte haurà de contenir els mateixos elements que
exigeix el punt 2, article 58, respecte de les notificacions, és a dir, el text íntegre
de l'acord, amb indicació de si és o no definitiu a la via administrativa, l'expressió
dels recursos que siguen procedents, l'òrgan davant el qual s'han de presentar i
el termini per a interposar-los, sense perjudici que els interessats puguen exercir,
si és el cas, qualsevol altre que estimen procedent.

D) ÒRGAN COMPETENT

De conformitat amb el que disposa l'article 22.2.i) de la LRBRL, modificat
per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, l'aprovació de la plantilla de personal i de la
relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions
complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i el règim del
personal eventual és una atribució reservada a l'Ajuntament en Ple, que no pot
ser delegada.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Anuncia el seu vot en contra
que motiva no tant en el fet que s'aprove un instrument com la RPT absolutament
necessari en una administració pública, sinó que no s'haja participat a cap dels
partits a l'oposició ni tan sols s'haja sotmès aquesta a negociació. Entén que la RPT
ja no respon a la realitat dels llocs existents i que el que realment amaga és el desig
de funcionaritzar els treballadors contractats de forma irregular. El seu vot en contra
ho serà, diu, fonamentalment a la política del Grup Popular en matèria d'ocupació.
Insisteix en el fet que no es contracta el personal després de l'oportuna oferta
d'ocupació pública sinó que se'ls col·loca sense atendre a la seua capacitat i els
seus mèrits. El seu vot, diu, no avalarà aquests tipus de polítiques que espera
canviar quan accedisca al govern. Valora l'esforç dels treballadors en la RPT però
no la postura del govern i sol·licita que no s'aplique una “Llei de punt final” per a prop
de 50 treballadors.

A continuació pren la paraula el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup
Municipal Socialista.  Valora la labor de negociació realitzada pels Sindicats.
Considera que la RPT conté aspectes positius en alguns col·lectius i negatius en
altres, especialment entre els laborals. Opina que s'intenta racionalitzar la plantilla
del Partit Popular però es fa d'una forma injusta i descompensada generant
diferències retributives i permetent l'accés de personal sense processos selectius. Li
sorprèn que no hi ha vacants, que en esports i en turisme només hi haja tècnics de
grup D, mentre que els de Grup B només estan en urbanisme. Això, diu, evidencia
que s'ha primat les persones per damunt de les necessitats reals. La RPT, d'altra
banda, no soluciona el problema de les hores extres mitjançant horaris especials i
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encara que sap que anualment es pot revisar, no és la manera de canviar
objectivament l'administració municipal. Vaticina que, a la fi, s'oferiran les places
creades amb perfils concrets per ordre del govern del Partit Popular.

Tot seguit intervé el senyor José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de
Recursos Humans. Manifesta que la RPT és el fruit del  treball de molta gent que ha
emprat en ella el seu interès; que es tracta d'una data històrica en què no vol entrar
en polèmiques; anuncia que ningú entrarà en l'administració sinó en virtut de
processos reglats; explica que ha hagut 15 canvis no adequadament catalogats que
ho seran en el tràmit d'exposició pública; repeteix que es tracta del colofó a 16 anys
de projectes avortats per distintes causes, que s'ha atès 909 al·legacions i se n’ha
acceptant 307; que s'obri una nova via d'al·legacions en què es tractarà de polir
flocs; que la RPT té defectes però moltes més virtuts; que l'esforç realitzat des del
departament de Recursos Humans és encomiable; que se sent orgullós del resultat
però que cal continuar millorant; que es tracta d'un èxit important per a l'Ajuntament i
per als seus treballadors.

Tanca el senyor alcalde. Manifesta que el seu partit va assumir el compromís
d'aprovar la RPT i ho ha complit; anuncia que primarà la promoció interna, la millora
de les retribucions i de les condicions de treball; desitja que els treballadors de
l'Ajuntament de  Xàtiva se senten orgullosos de pertànyer a ell; agraeix l'esforç i el
consens aconseguit pels Sindicats; expressa que la RPT està oberta a millores i
felicita els treballadors, autèntics artífexs del projecte.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Economia, Hisenda i
Especial de Comptes, Foment, Règim Interior i Seguretat Ciutadana de 9 de juny de
2005.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular) set vots en contra (el vot de la
regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda més els sis
vots dels regidors del Grup Socialista) i cap abstenció, ACORDA EL SEGÜENT:

Primer: Aprovar provisionalment la relació de llocs de treball de l'Ajuntament
de XÀTIVA, amb les definicions dels codis utilitzats en la mateixa.

Àrea

Fa referència a la denominació genèrica de l'àrea orgànica de l'estructura
municipal plasmada en l'organigrama d'aquest Ajuntament aprovat per Decret
d'Alcaldia número 85, de 25 de gener de 2005, amb les codificacions següents:

1 Règim Interior

2
Serveis econòmic
financers

3
Serveis
socioculturals

4 Foment

5
Trànsit i seguretat
ciutadana

Secció
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Fa referència a la denominació genèrica de la secció  orgànica de l'estructura
municipal plasmada en l'organigrama d'aquest Ajuntament aprovat per Decret
d'Alcaldia número 85, de 25 de gener de 2005, amb les codificacions següents:

1A Secretària General
1B Recursos humans
1C Modernització i desenvolupament local
1D Registre i notificacions
1E Alcaldia i protocol
1F Padró habitants
2 A Oficina pressupostària
2 B Tresoreria
2C Rendes i exaccions
2D IBI i plusvàlua
3 A Benestar social, sanitat, turisme i esport
3B Joventut, cultura, gran teatre, fira i festes
3C Educació i Promoció lingüística.
4 A Gestió Patrimonial
4B Oficina tècnica
4C Urbanisme
4D Obres i serveis
4E Medi ambient i agricultura
4F Conservació de béns municipals
5 A Direcció i administració
5B Grup operatiu

DEPARTAMENT

Fa referència a la denominació genèrica del departament orgànic de
l'estructura municipal plasmada en l'organigrama d'aquest Ajuntament aprovat per
Decret d'Alcaldia número 85, de 25 de gener de 2005, amb les codificacions
següents:

1B01 Planificació i administració
1B02 Gestió de personal
1C01 Tècnic
1C02 Gestió Administrativa
1D01 Registre i notificacions
1E01 Alcaldia i protocol
1F01 Padró habitants
2 A01 Oficina pressupostària
2 B01 Tresoreria
2C01 Rendes i exaccions
2D01 Tècnic
2D02 Gestió Administrativa
3 A01 Gestió administrativa
3 A02 Benestar social i sanitat
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3 A03 Turisme
3 A04 Castell
3 A05 Esports
3 B01 Gestió administrativa
3B02 Joventut, fira i festes
3B03 Casa de la cultura i gran teatre
3B04 Museu
3B05 Arxiu
3B06 Biblioteca
3C01 Gestió administrativa i promoció lingüística
3C02 Conservatori
3C03 Grup adscrit a centres educatius
4 A01 Gestió patrimonial
4B01 Oficina tècnica
4C01 Planejament i gestió
4C02 Disciplina urbanística
4D01 Obres i serveis
4E01 Medi ambient i agricultura
4F01 Parcs i jardins
4F02 Cicle hidràulic
4F03 Brigada de policia urbana
4F04 Grup de neteja
4F05 Guardes rurals
5 A01 Direcció i administració
5 A02 Grup operatiu

Denominació

Fa referència a la denominació del lloc de treball, pel qual s'aprova la
valoració i classificació de llocs de treball del personal, amb les denominacions
següents:

00 Habilitat nacional
01 Director d'àrea

02
Responsable de
secció

03
Responsable de
departament

04
Tècnic superior
(grup A)

05
Tècnic mitjà (grup
B)

06
Tècnic gestor (grup
C)

07
Tècnic auxiliar
(grup C)

08 Administratiu
09 Auxiliar
10 Ordenança
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11 Encarregat
12 Oficial
13 Operari
14 Subaltern
15 Intendent principal
16 Intendent
17 Inspector policia
18 Oficial
19 Agent

20
Responsable
d'unitat

Així, cada lloc de treball rep un codi compost per sis dígits la configuració del
qual alfanumèrica adquireix el significat següent:

1r. Un número. Significa l'àrea a què s'adscriu el lloc.
2n. Una lletra. Significa la secció a què s'adscriu el lloc.
3r. Dos números. Significa el departament a què s'adscriu.
4t. Dos números. Significa la denominació del lloc.

DP

Fa referència a si el lloc de treball està dotat pressupostàriament durant el
període previst de durada del lloc de treball

CD

Fa referència al nivell de complement de destí del lloc de treball.

CE

Fa referència als punts corresponents al nivell de complement específic del
lloc de treball vista la valoració del mateix.

TP

Indica el tipus de lloc, atenent a la codificació següent:

S Lloc singularitzat
N Lloc no singularitzat

E
Lloc de personal funcionari o eventual amb atribucions de
confiança o assessorament especial

Es consideren llocs singularitzats aquells que per la seua denominació i
contingut es diferencien dels restants llocs. En tot cas, seran singularitzats els llocs
corresponents als directors d'àrea  orgànica que tinguen atribuïdes funcions de
producció d'actes susceptibles de produir efectes davant de tercers i apareguen
continguts en les ordres d'estructura interna.

FP
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Forma de provisió normal del lloc de treball independentment de la forma
de provisió actual. La forma de provisió tindrà les codificacions següents:

E Lloc de treball a extingir
L Lliure designació
C Concurs de mèrits

I
Lloc de personal funcionari o eventual amb
atribucions de confiança o assessorament
proveït per lliure designació

GR: Grup de titulació, atenent les codificacions següents:

A Títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o
equivalent.

B
Títol d'enginyer tècnic, diplomat universitari,
arquitecte tècnic, formació professional de
tercer grau o equivalent.

C Títol de Batxiller, Formació Professional de
segon grau o equivalent.

D Títol de Graduat Escolar, Formació
Professional de primer grau o equivalent.

E Certificat d'escolaritat.

Cos o escala: Amb les codificacions següents:

0
1 Funcionari d'habilitació nacional
2 Administració general (Subescala tècnica superior)
3 Administració general (Subescala tècnica mitja)
4 Administració general (Subescala administrativa)
5 Administració general (Subescala auxiliar)
6 Administració general (Subescala subalterna)
7 Administració especial (Subescala tècnica superior)
8 Administració especial (Subescala tècnica mitja)
9 Administració especial (Subescala tècnica Gestió i auxiliar)
10 Administració especial (Subescala serveis especials-comeses

especials)
11 Administració especial (Subescala serveis especials-personal

oficis-encarregat)
12 Administració especial (Subescala serveis especials-personal

oficis-oficial)
13 Administració especial (Subescala serveis especials-personal

oficis-operari)
14 Superior del Cos de la Policia Local (Intendent

Principal/Intendent.)
15 Tècnica del Cos de la Policia Local (Inspector)
16 Bàsica del Cos de la Policia Local (Oficial)
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17 Bàsica del Cos de la Policia Local (Agent)
18 Personal eventual o de confiança

Nat
Naturalesa del lloc de treball amb les codificacions següents:

E1 Personal eventual
F1 Funcionari amb habilitació de caràcter

nacional
F2 Funcionari de carrera
F3 Funcionari de carrera amb dedicació parcial
F4 Funcionari interí
L1 Laboral fix
L2 Laboral fix amb dedicació parcial
L3 Laboral temporal
L4 Laboral temporal amb dedicació parcial

Titulació específica (TE)
 

En aquest apartat es consignara la titulació especifica quan siga
necessària a banda de la genèrica corresponent al grup de titulació on està
enquadrat el lloc de treball. Aquesta especificitat només es consignarà quan la seua
necessitat es deduïsca objectivament de les funcions que comporta el lloc de treball
o de la normativa reglamentària.

0 La genèrica corresponent al grup.
1 Llicenciat en Dret o Ciències Polítiques
2 Llicenciat en Ciències Econòmiques o

Empresarials, Arqueologia, Biologia,
Geografia i Història, Belles Arts.

3 Arquitecte superior.
4 Enginyer superior.
5 Diplomat en Dret o Ciències Polítiques.
6 Diplomat en Ciències Econòmiques o

Empresarials.
7 Arquitecte tècnic.
8 Enginyer tècnic.
9 FP II de Turisme o superiors.
10 Diplomat en Treball Social.
11 Diplomat en Filològia Catalana.
12 Diplomat en Belles Arts.
13 Diplomat en Relacions Laborals.
14 Batxiller Superior, Formació

Professional de segon grau.
15 Graduat Escolar, Formació Professional

de primer grau.
16 Professor de Música.
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Formació específica

Fa referència a la formació específica requerida quan de la naturalesa de les
funcions del lloc es deduïsca clarament la seua exigència, sempre que puga ser
acreditada per la possessió de diplomes o títols reconeguts per l'Administració, així
com per coneixements especials susceptibles de valoració en els processos de
provisió de llocs de treball.

La formació específica estarà compresa en les següents àrees i nivells de
coneixements:

Formació específica: Valencià (FEV)

0 Sense formació
1 Valencià: Nivell Oral i Comprensió

Lectora.
2 Valencià: Nivell Elemental
3 Valencià: Nivell Mitjà
4 Valencià: Nivell Superior

Formació específica: Informàtica (FEI)

0 Sense formació
1 Tractament de text: sense formació
2 Tractament de text: usuari bàsic.
3 Tractament de text: usuari avançat.
4 Full de càlcul: sense formació.
5 Full de càlcul: usuari bàsic.
6 Full de càlcul: usuari avançat.
7 Bases de dades: sense formació.
8 Bases de dades: usuaris bàsics.
9 Bases de dades: usuaris avançats.
10 Altres programes: sense formació.
11 Altres programes: Disseny gràfic usuari bàsic.
12 Altres programes: Disseny gràfic usuari avançat.
13 Altres programes específics: usuari bàsic.
14 Altres programes específics: usuari avançat.

15 Altres programes: bases de dades documentals
usuaris bàsics.

16 Altres programes: bases de dades documentals
usuaris avançats.

17 Altres programes: bases de dades gestió integrada
usuari bàsic.

18 Altres programes: Bases de dades gestió integrada
usuari avançat.

19 Multidisciplinari: sense formació.
20 Multidisciplinari nivell superior.
21 Multidisciplinari nivell mitjà.
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Formació específica: Jurídica (FEJ)

0 Sense formació

1 Formació jurídica relacionada amb les funcions del lloc:
nivell superior

2 Formació jurídica relacionada amb les funcions del lloc:
nivell mitjà

3 Formació jurídica relacionada amb les funcions del lloc:
nivell bàsic

Formació específica: Tècnica (FET)

0 Sense formació
1 Formació tècnica amb les funcions del lloc: nivell superior
2 Formació tècnica amb les funcions del lloc: nivell mitjà
3 Formació tècnica amb les funcions del lloc: nivell bàsic

Formació específica: Una altra formació (FEO)

0 Sense formació

1 Formació d'oficis relacionada amb les funcions del lloc de treball:
nivell superior.

2 Formació d'oficis relacionada amb les funcions del lloc de treball:
nivell mitjà.

3 Formació d'oficis relacionada amb les funcions del lloc de treball:
nivell bàsic.

Altres observacions

Els codis d'aquest apartat fan referència a diverses peculiaritats dels llocs de
treball, d'acord amb les codificacions següents:

0

1 Llocs de treball vacants o ocupats per personal amb caràcter interí.
(Lloc amb dotació pressupostària)

2 Previsió d'increment d'efectius. (Lloc sense dotació pressupostària)
3 Lloc de treball a extingir
4 Lloc de treball susceptible de reconvertir a una altra denominació
5 Lloc de treball susceptible de reconvertir a una altra dedicació
6 Lloc de treball susceptible de reconvertir a una altra classificació

7 Lloc de treball susceptible de reservar per a personal de la Policia
Local que passe a la situació de segona activitat

8

Lloc de treball susceptible d'adaptació de la naturalesa del lloc de
treball que preveu la disposició transitòria primera (funcionarització
o laboralització) del Reial Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995,
de la Generalitat Valenciana (TRFPV).

9 Lloc de treball susceptible de promoció interna.
10 Lloc de treball amb règim especial de dedicació
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11 Lloc de treball amb règim especial d'horari
12 Lloc de treball amb règim especial d'incompatibilitat

13
Lloc de treball ocupat actualment per un grup de titulació no
adequat al grup de classificació del lloc de treball o a un cos o
escala no adequat

14 Lloc de treball de funcionari amb habilitació de caràcter nacional
ocupat per funcionari propi de la corporació

15
Reserva de lloc per al seu titular per estar aquest en alguna de les
situacions diferents al servei actiu que corresponen a aquesta
previsió

Segon: Establir les codificacions corresponents a cadascun dels llocs de
treball que es detallen en l'annex del present document.

Tercer: Exposar el present anunci al tauler d'edictes municipal, així com
extracte d'aquest acte en el Butlletí Oficial de la Província de València, a fi de
complir al tràmit d'informació pública, pel període de 20 dies hàbils comptadors des
de l'endemà de la publicació de l'anunci esmentat, tot açò de conformitat amb
l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

Quart: Igualment comunicar a tot el personal al servei d'aquest Ajuntament,
tant en servei actiu com en una altra situació, l'aprovació inicial de la relació de llocs
de treball i del tràmit d'informació pública abans referit, perquè puguen examinar
l'expedient i al·legar el que estimen convenient durant el termini d'aquest tràmit.

Cinquè: Notificar el present acord a la Junta de Personal així com al Comitè
d'Empresa d'aquest Ajuntament.

Sisè: Transcorreguts 20 dies de la seua publicació, sense que es presente
cap reclamació, s'entendrà definitivament aprovat el document esmentat, i es
publicarà a continuació íntegrament el text en el Butlletí Oficial de la Província.

5è - EXP.NÚM. 464/2005, MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

Donat compte dels antecedents de l'expedient instruït per la regidoria
d'Esports per a establir una tarifa pel lloguer d'hamaques a la piscina del
Poliesportiu Les Pereres.

Donat compte de l'informe favorable del senyor Interventor-acctal., de data 6
de juny de 2005, com del dictamen, també favorable de la Comissió d'Informativa
d'Hisenda i Promoció Econòmica de data 9 de juny de 2005, en el qual s'exposa la
proposta de modificació per a cadascuna de les ordenances, que es concreta en:

Taxa per ús de les instal·lacions esportives
Lloguer d'hamaques, per unitat i dia 0.50 €

Considerant que la proposta de modificació de l'Ordenança Fiscal ha de ser
tramitada de conformitat amb el que preveu l'article 14 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

L'Ajuntament en Ple, per díhuit vots a favor, (el del Sr. alcalde-president més
els onze vots dels regidors del Grup Popular, més els sis vots dels regidors del Grup
Socialista) un vot en contra (el de la regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista
Valencià), i cap abstenció, RESOL:
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Primer: Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la Taxa per ús de les instal·lacions esportives, que en la seua nova
redacció  queda de la forma següent:

Art. 4. Base del gravamen.
…
POLIESPORTIU MUNICIPAL LES PERERES
Piscina
…
Lloguer d'hamaques, per unitat i dia 0.50 €

Segon: El present acord, de caràcter provisional, de conformitat amb allò que
s'ha preceptuat en l'article 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, haurà de sotmetre's a informació pública durant trenta dies al tauler
d'anuncis de la corporació i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el termini del
qual podrà examinar-se l'expedient i presentar-se les reclamacions que s'estimen
oportunes. Finalitzat el tràmit d'exposició pública, si no s'haguera presentat
reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

Tercer: Comunique's el present acord a la Intervenció de fons per a la seua
tramitació i efectes.

6è - EXP. NÚM. 397/2005, RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ
PROVISIONAL DEL PROGRAMA PER A LA SOSTENIBILITAT I LA QUALITAT
DE VIDA DEL MUNICIPI DE XÀTIVA

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta  Resolució
de l'Alcaldia número 536, de 9 de maig de 2005, en què es disposa sotmetre a
informació pública l'Instrument de Gestió Territorial denominat “Programa per a la
sostenibilitat i qualitat de vida del municipi de Xàtiva”, redactat pels serveis
municipals, conforme al que disposen els articles 73 i següents de la Llei 4/2004, de
30 de juny, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació de Territori i Protecció del
Paisatge.

Resultant que aquest Instrument de Gestió s'ha d'ajustar, quant a la seua
tramitació, al que preveu la Llei 6/1994, de 10 de novembre, reguladora de l'Activitat
Urbanística de la Comunitat Valenciana per als Plans Parcials  amb aprovació
definitiva autonòmica (article 76 LOTPP).

Resultant que s'ha publicat els corresponents anuncis en el periòdic Las
Provincias, de 19 de maig de 2005 i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
número 5013 de 25 de maig de 2005.

Resultant que en el tràmit d'exposició pública s'ha presentat un únic escrit
d'al·legacions, concretament el 10 de juny de 2005, subscrit pel Sr. Ildefonso Suárez
Garrido, com a portaveu del Grup Municipal Socialista,  en el qual planteja les
qüestions següents:

1. Inseguretat jurídica al present moment davant la falta de “desenvolupament
legislatiu” de la Llei d'Ordenació  del Territori i Protecció Paisatgística de la
Generalitat Valenciana, de 30 de juny de 2005.

2. Inexistència d'estudi previ que justifique que la demanda de VPO està
satisfeta.

3. Falta de concreció dels mitjans o recursos que es comprometen per a
l'execució del Programa.



20

4. Tendència especuladora en la previsió continguda en el Programa d'adquirir
sòl no urbanitzable per a la seua posterior reclassificació i venda a preu de
mòdul de VPO.
Vist l'informe elaborat pel vicesecretari, secretari en funcions, en el qual

indica:
1. Pel que fa a la primera al·legació conclou afirmant que el PSCV es redacta

i tramita a l'empara d'una disposició amb rang de Llei, en vigor i, per tant, plenament
aplicable. L'aprovació municipal d’aquest Programa, de produir-se, ni tan sols és
residenciable davant els tribunals de Justícia (tal com reiteradament té assentat la
doctrina del TSJCV) en tractar-se d'una aprovació provisional (i per tant un acte de
tràmit) que ha de ser referendada pel Consell de la Generalitat i publicada
prèviament a la seua entrada en vigor.

Conseqüentment, qualsevol dubte sobre l'aplicabilitat dels articles 70 i
següents de la LOTPP referida als Programes per a la Sostenibilitat i la Millora de la
Qualitat de Vida, com a l'origen dels recursos que els financen caldrà posposar-se
fins al moment que el Consell de la Generalitat es pronuncie pel que fa a la seua
aprovació definitiva.
        2n. Respecte a la falta d'estudi justificatiu de la demanda d'habitatge de
protecció oficial a Xàtiva informa que l'apartat 4 de l'article 100 de la LRAU estableix
que als municipis de més de 10.000 habitants podrà eximir-se fins al 50% de
l'obligació de destinar el sòl a VPO per resolució del conseller competent en
habitatge. No obstant això, les previsions del PSCV de Xàtiva contemplen destinar,
íntegrament, la totalitat de les parcel·les d'ús residencial obtingudes per gestió
urbanística que integren el PMS a construir sobre elles habitatges protegits bé per
conveni amb l'Institut Valencià de l'Habitatge, bé per alienació concursal a la
iniciativa privada. Únicament es preveu sol·licitar l'exempció respecte d'una parcel·la
a FOIES A i una altra en el Sector BOLA II, ambdues per inadequació de la VPO a
la tipologia de la zona. El Programa simplement contempla tal previsió  que, cas
d'obtenir l'aprovació definitiva i d'executar-se, deurà, necessàriament, iniciar un nou
tràmit per a requerir l'exempció de destí a VPO.

3r. Pel que fa a la falta de concreció dels recursos amb què es finança el
PSCV indica que en el seu estudi economicofinancer, contempla un apartat
denominat Estat d'Ingressos. En ell es defineixen les fonts de finançament per
capítols i, dins de cada capítol, s'assenyala detalladament les previsions que hagen
de finançar el Programa en el seu conjunt. Ni el Programa, ni les previsions que en
ell es contenen, legitimen per se cap tipus de despesa. Serà la tècnica
pressupostària la que legitime una modificació de crèdits que, finalment, de
cobertura legal a les previsions de despesa relacionades en el PSCV.

4t. En referència a la suposada previsió especuladora continguda en el
programa d'adquirir sòl no urbanitzable per a la seua posterior reclassificació i venda
a preu de mòdul de VPO, indica que tal previsió es troba expressament recollida i
prevista en l'article 99 LRAU.

Considerant el que disposa l'article 74.3 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la
Generalitat Valenciana, d'Ordenació de Territori i Protecció del Paisatge, a tenor del
qual correspon l'aprovació de tals programes i dels projectes que ho desenvolupen
al Consell de la Generalitat Valenciana.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Objecta el fet que el Programa
no s'haja redactat en valencià; el contingut d'un Programa que es denomina de
sostenibilitat, diu, col·lideix amb la política d'un partit que s'ha dedicat a construir
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desaforadament; evidencia importants carències, continua, per no proposar accions
en matèries com energies renovables, estalvi energètic, estalvi hídric, urbanitzacions
il·legals,  protecció de paratges, equipaments educatius, etc.; entén que, en resum
és una excusa per a invertir el patrimoni municipal del sòl en projectes de l'equip de
govern. Discrepa, raonadament i minuciosament, d'alguns dels problemes plantats
en el Programa i de les solucions apuntades, com ara: el nucli antic, l'entorn
perifèric, la inconcreció respecte de l'eliminació de barreres arquitectòniques, les
propostes en matèria de mobilitat urbana, la zona verda prevista a la perifèria, la
falta de noves propostes en equipaments assistencials i en aparcaments públics, la
falta d'un estudi justificatiu de les necessitats en matèria d'habitatge de protecció
oficial. Reitera que l'únic benefici que, des del seu punt de vista, ofereix el programa
és la justificació legal a com continuar gastant diners del PMS per a continuar
construint sense que es propose cap element corrector al desenvolupament
urbanístic desmesurat. Considera, després de tot allò que s'ha exposat, que el
programa no té res a veure amb la sostenibilitat.

A continuació pren la paraula el senyor Ildefonso Suárez Garrido, pel Grup
Municipal Socialista. Critica el fet d'haver conegut de l'existència del Programa per
l'edicte inserit en la premsa i per haver sigut tractat en comissió informativa el que
evidencia, diu, falta de transparència. Entén que el debat respecte del Programa se
circumscriu a la utilització del PMS. Entén que la justificació, en un marc de legalitat
i de seguretat jurídica, genera múltiples dubtes i llacunes màximament després
d'anunciar la Generalitat el seu desig de modificar la legislació urbanística vigent.
Considera que el Programa no ha servit més que per a fer una roda de premsa i
vendre fum. Acaba qualificant-lo de maniobra mediàtica que recull el que ha promès
i no complit.

Tot seguit el senyor Vicente Parra Sisternes, portaveu del Grup Popular
acusa els regidors de l'oposició de no haver-se llegit el Programa. Manifesta que el
document, redactat pels serveis municipals des del punt de vista tècnic, recull l'idees
i projectes de l'equip de govern. La legalitat del Programa vindrà reforçada, diu, per
la ulterior aprovació per part del Consell de la Generalitat: Considera que el
programa recull les necessitats que té la ciutat i que ha tingut una gran acollida per
part d'altres ajuntaments. Qui vote en contra seu, diu, ho farà en contra d'invertir 4
milions d’€ al nucli antic de la implantació de serveis bàsics, de l'eliminació de
barreres arquitectòniques, de crear i millorar zones verdes, etc. Acaba dient que el
missatge del Programa és abordar globalment les necessitats més importants de la
ciutat des de la perspectiva de l'equip de govern.

En segon torn la senyora Cristina Suñer Tormo manifesta no estar en contra
del Programa sinó que es continguen previsions ja aprovades i que s'ometen
aspectes importants. Insisteix en el fet que la seua major desavinença es troba en el
fet que el document servisca per a construir més i sense control.

A continuació el senyor Ildefonso Suárez Garrido coincideix amb la seua
predecessora en què el Programa contempla diversos projectes que ja estan en
potència, que el fons de la qüestió és la utilització del PMS i que aquesta s'aborda
en un marc d'inseguretat jurídica i que l'objectiu és publicitar projectes.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Obres Públiques, Urbanisme,
Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 29 de juny de 2005.

L'Ajuntament en Ple, per dotze vots a favor (el de l'alcalde-president més els
onze dels regidors integrants del Grup Popular) i set vots en contra (els sis vots dels
regidors del Grup Socialista i el vot de la regidora integrant del Grup Bloc
Nacionalista Valencià-Esquerra Verda) i cap abstenció,  ACORDA EL SEGÜENT:
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Primer: Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Ildefonso Suárez
Garrido, portaveu del Grup Municipal Socialista,  en el tràmit d'exposició pública del
Programa per a la sostenibilitat i qualitat de vida del municipi de Xàtiva, pels
raonaments jurídics exposats en l'informe elaborat pel secretari en funcions, transcrit
en la part expositiva del present acord.

Segon: Aprovar provisionalment l'Instrument de Gestió Territorial denominat
“Programa per a la sostenibilitat i qualitat de vida del municipi de Xàtiva”, redactat
pels serveis municipals, conforme al que disposen els articles 73 i següents de la
Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació de Territori i
Protecció del Paisatge.

Tercer: En compliment del que disposa l'article 74.3 de la Llei 4/2004, de 30
de juny, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació de Territori i Protecció del
Paisatge, i l'article 39 de la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística, sol·licitar del
Consell de la Generalitat Valenciana l'aprovació definitiva del referit Programa.

Quart: Remetre certificat del present acord, junt amb el Programa
provisionalment aprovat i la resta de documentació obrant en l'expedient, a la
Conselleria de Territori i Habitatge, a fi que realitze els preceptius tràmits previs a
l'aprovació definitiva per l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana.

7è - EXP.NÚM. 99/2005, SOL·LICITUD EXPRESSA DE DECLARACIÓ DE
PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE LA COVA NEGRA

Donat compte dels antecedents de l'expedient, en el qual consta que amb
data 27 d'abril de 2005 va ser subscrit un Protocol de Col·laboració entre la
Generalitat Valenciana, Conselleria de Territori i Habitatge, i aquest Ajuntament per
a la declaració i gestió del paratge natural de la Cova Negra, a fi d'emprendre una
iniciativa administrativa tendent a la conservació i la gestió sostenible d'un espai
significatiu per al patrimoni ambiental d'aquest municipi, mitjançant l'habilitació i
posterior funcionament de la corresponent figura jurídica de protecció, en virtut de la
Llei 11/1994, de 27 de desembre de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals
Protegits de la Comunitat Valenciana.

Vist el Projecte de Pla Especial del Paratge Natural Municipal de la Cova
Negra elaborat, en col·laboració, pels serveis tècnics municipals de l'Ajuntament de
Xàtiva i pel Gabinet Tècnic d'Enginyeria, Estudis i Projectes de l'empresa VAERSA,
els principals objectius del qual són determinar el règim de protecció del paratge
natural, regular els usos i activitats i regular l'ús públic.

Vist el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de
Regulació dels Paratges Naturals Municipals, que en l'article 3 estableix el
procediment per a la sol·licitud expressa de Declaració del Paratge Natural
Municipal.

Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer Tormo,
pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Valora positivament que es
protegisca el Paratge i es lamenta que no s'haja fet extensiu als termes de Genovès
i Bellús. Mostra la seua preocupació pels efectes que haja tingut el recent incendi
forestal per a l'embassament de Bellús i la contaminació de les seues aigües i
pregunta per la mesura en què puga afectar la qualitat de l'aigua potable de Xàtiva
l'embassament continu de la presa de Bellús.

A continuació pren la paraula el senyor Roger Cerdà Boluda, pel Grup
Municipal Socialista. Considera fonamental que s'aprove amb celeritat la declaració
de protecció del paratge, màximament després de l'incendi. Entén que tota protecció
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és poca i que, en aquest cas, s'ha dilatat en excés. Considera evidenciable la falta
de voluntat política a portar el projecte endavant i apel·la al consens de totes les
forces en assumptes com el present. Anuncia que el seu partit s'oposarà a qualsevol
ús al paratge contrari a les normes que al seu si es contenen.

Finalment el senyor Juan Carlos Crespo Badía, regidor de Medi Ambient.
Manifesta que és interès de tots conservar el medi ambient. Que la voluntat política
d'invertir en el paratge es concreta en els 300.000€ que preveu el Programa per a la
sostenibilitat: Que l'adhesió a la declaració de protecció de Genovès és imminent i
es mantenen converses amb Bellús respecte d'això. Finalment explica que no hi ha
problemes amb la qualitat de l'aigua de l'embassament i que, en tot cas, s'ha
comunicat a la Confederació Hidrogràfica.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Obres Públiques,
Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura, en sessió celebrada el 29 de juny de 2005.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA EL SEGÜENT:
Primer: Sol·licitar expressament la Declaració de Paratge Natural de “La

Cova Negra”, amb una superfície total de 57,182 hectàrees, i un àmbit territorial
definit per les següents parcel·les cadastrals: Parcel·les 30 (subparcel·la g), 31 i 32
del Polígon 15 i el domini públic hidràulic del riu Albaida en el terme municipal de
Xàtiva, des del límit amb el terme municipal de Bellús fins a la desembocadura del
Barranc del Cuadrado (Parcel·la 9011 del Polígon 15).

Segon: Manifestar la intenció d'aquest Ajuntament de gestionar l'espai natural
protegit conforme a allò que s'ha especificat en la Llei 11/1994, de 27 de desembre
de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana
i el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació
dels Paratges Naturals Municipals.

Tercer: Remetre certificat del present acord a la Conselleria de Medi
Ambient, junt amb la resta de documentació requerida per l'article 3 del referit
Decret, especialment el Projecte de Pla Especial del Paratge Natural Municipal “La
Cova Negra”, que ostenta el doble caràcter de projecte de paratge natural municipal
i projecte de pla especial, instrument aquest últim requerit per l'article 31.3 de
l'esmentada Llei 11/1994.

8è -  EXP. NÚM. 523/2005, PER A L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT D'ÚS
DE LA CASA DE LA JOVENTUT

Vista la proposta de Reglament per a la Casa de la Joventut de Xàtiva,
presentada per la Sra. Elena Llopis Arnero, regidora delegada de Joventut, amb el
contingut següent:

“Article 1.- La Casa de la Joventut està ubicada a l’antic Palau “Sant Ramon
Bonhivern”. Actualment en la mateixa es troba el Consell Local de la Joventut i els
següents serveis i òrgans: Centre d’Informació Juvenil de l’IVAJ, Assessoria Jurídica
de l’IVAJ i Oficina de Creació de Joves Empreses de l’IVAJ, tot allò baix el criteri de
la Regidoria de Joventut de l’Excm. Ajuntament de Xàtiva.

Article 2.- La denominació oficial és “Casa de la Joventut”.
Article 3.- Les activitats desenvolupades a la Casa de la Joventut seran les

pròpies dels òrgans esmentats en l’article 1 d’aquest Reglament.
Qualsevol altra activitat diferent a les pròpies d’aquestos òrgans haurà ser aprovada
per la Regidoria de Joventut de l’Excm. Ajuntament de Xàtiva.
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Article 4.- L’horari d’obertura de la Casa de la Joventut serà de dilluns a
divendres en horari de 7.45 a 15.00h i de 17.00 a 20.00h els dilluns, dimecres i
divendres i de 7.45 a 15.00h i de 17.00 a 19.30h els dimarts i dijous.
Aquest horari podrà ser modificat per una nova resolució de la Regidoria de Joventut
en funció de les èpoques de l’any i de les necessitats del Servei, podent ser ampliat
conforme s’estime convenient.
L’horari dels serveis de l’IVAJ que desenvolupen la seua activitat a la Casa de la
Joventut (Centre d’Informació Juvenil, Assessoria Jurídica i Oficina de Creació de
Joves Empreses), es trobarà dintre dels marges horaris remarcats abans.

Article 5.- Per tal d’accedir a l’ús dels locals per col·lectius o particulars
que realitzen activitats alienes a les pròpies dels òrgans esmentats a l’article 1r
d’aquest Reglament, serà preceptiva l’autorització municipal prèvia, mitjançant la
formalització d’una instància, que es facilitarà al propi Centre o a l’edifici de
l’Ajuntament. Aquesta instància haurà de ser presentada almenys amb una setmana
d’antelació a la data de realització de l’activitat amb la finalitat que l’encarregat de la
Casa de la Joventut puga realitzar la planificació d’horaris, sales, etc.

Article 6.- Les peticions de locals seran ateses per ordre de recepció,
exceptuat que el regidor – delegat o encarregat tinguen previst amb antelació la
utilització de les dependències sol·licitades. En cas de conflicte resoldrà
discrecionalment l’Alcaldia.

Article 7.- La cessió dels locals de la Casa de la Joventut a les
associacions juvenils per tal de dur a terme qualsevol activitat fora de l’horari
habitual d’obertura al públic quedarà supeditada de l’autorització prèvia del/la
regidor/a de Joventut.
Cas que la sol·licitud de locals de la Casa de la Joventut es realtze per col·lectius no
juvenils i per a dur a terme activitats amb ànim lucratiu per al col·lectiu promotor, la
cessió dels locals quedarà supeditada a més de als requisits generals, al compromís
per  part del col·lectiu promotor de fer-se càrrec de les despeses que ocasione
l’organització de l’activitat.

Article 8.- La cessió de la utilització de la Planta Baixa de la Casa de la
Joventut per tal d’ubicar un exposició quedarà supeditada al compliment de les
normes d’ús de la Sala d’Exposicions de la Casa de la Joventut, aprovades per la
Comissió de Govern de l’Excm. Ajuntament de Xàtiva en cessió de 8 d’abril de 2002.

Article 9.- Els usuaris de la Casa de la Joventut respondran davant
l’encarregat de la mateixa, i davant l’Ajuntament, de:

a. El manteniment d’un correcte ordre i respecte de la resta dels grups
d’usuaris.

b. Les destrosses o desperfectes del mobiliari i material produïts per l’ús
indegut.

Les responsabilitats per les destrosses o desperfectes que es causen es
faran efectives mitjançant la imposició de la corresponent sanció per part de
l’Alcaldia Presidència, feta la valoració dels danys causats. Tot això, sense perjudici
que es puga imposar multa en cas d’engany o negligència.

Article 10.- Quan durant la utilització de qualsevol dependència, per algun
dels grups es produïren accions contràries a les presents normes o que anaren en
menyscabament de les llibertats de tercers, per l’encarregat de la Casa de la
Joventut s’elevarà informe a la Comissió de Joventut de l’Ajuntament, el dictamen
de la qual passarà a la Junta de Govern Local, que dictarà allò que estime
procedent.
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Article 11.- La utilització de les dependències de la Casa de la Joventut
suposa l’acceptació d’aquestes normes.

Article 12.- Qualsevol eventualitat no prevista en les presents normes
serà resolta pel regidor-delegat.

Article 13.- Aquest Reglament d’Ús serà modificat pel Ple a proposta de
la Comissió de Joventut, si les circumstàncies així ho aconsellaren.”

      Considerant que la finalitat d'aquest Reglament és regular la utilització de
la Casa de la Joventut.

      Considerant allò que s'ha disposat en l'article 49 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, reguladora del Règim Local i l'article 56 del text refós 781/86 de 16 d'abril,
que regula el procediment que cal seguir per a l'elaboració d'Ordenances i
Reglaments.

   Obert debat pren la paraula, en primer lloc, la senyora Cristina Suñer
Tormo, pel Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda. Anuncia que
s'abstindrà alhora que considera que el reglament no afavoreix el funcionament del
Consell de la Joventut.

    A continuació pren la paraula el senyor Roger Cerdà Boluda, pel Grup
Municipal Socialista. Es mostra favorable a la seua aprovació ja que valora que
després d'un inici tortuós s'haja reconduït la qüestió i el reglament recull 2 punts
fonamentals com són que el Consell es trobe representat en els òrgans rectors de la
Casa de la Joventut i que no es cobre per l'ús de sales excepte quan hi haja ànim de
lucre.

Finalitza la senyora Elena Llopis Arnero, regidora de Joventut. Comparteix
que ha sigut un camí complicat però que s'ha arribat a bon port. Que l'anterior
reglament data de 1988 i amb el present s'ha volgut incorporar les necessitats de
hui. Que l'anterior era molt més restrictiu. Que la Casa de la Joventut estarà sempre
a disposició de tots els seus usuaris.

Vist el dictamen favorable, de data 16 de juny de 2005, de la Comissió
Municipal Informativa Permanent de Benestar Social, Cultura, Educació i Oci.

El Ple de l'Ajuntament, per díhuit vots a favor (el de l'alcalde-president més
els regidors integrants del Grup Popular i del Grup Socialista) una abstenció de la
regidora integrant del Grup Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda i cap vot en
contra,  ACORDA EL SEGÜENT:

Primer: Aprovar inicialment el Reglament d'ús de la Casa de la Joventut
transcrit en la part expositiva del present acord i sotmetre tot seguit l'expedient a
informació pública durant el període de 30 dies, a comptar a partir de la publicació
de l'anunci en el BOP amb la finalitat que pels interessats puguen formular-se les
al·legacions pertinents, entenent-se que l'aprovació és definitiva en el cas que no es
presenten reclamacions.

Segon: Traslladar el present acord a la Sra. regidora delegada de Joventut,
al Sr. coordinador de la Casa de la Joventut i al departament d'Intervenció, als
efectes procedents.

9è - RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, en
l'article 53-1, en relació amb el 42, als efectes de control i fiscalització previstos en
l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es va donar compte en la sessió plenària
de les següents Resolucions del Sr. alcalde president:
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Números 611 al 746 (corresponent al mes de juny de 2005).

Sr. Ildefonso Suárez Garrido reitera intervencions anteriors sobre la situació
d'il·legalitat de les Resolucions que contenen aprovació d'hores extraordinàries al
personal laboral.

De tot això, queda el Ple assabentat.

10è.- DESPATX EXTRAORDINARI

Assistint la sessió nombre suficient per a adoptar la urgència i tractar
assumptes no inclosos en l'Ordre del Dia, segons el que preveu l'art. 91.4 del vigent
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28
de novembre de 1986, el Sr.  president va sotmetre a la consideració dels membres
assistents, conferir tal declaració i passar a tractar el següent assumpte no inclòs en
l'Ordre del Dia de la present sessió, que va ser acordada per unanimitat:

10è.1 - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ
SOBRE L'ELABORACIÓ D'UN PLA INTEGRAL DE RECUPERACIÓ I
CONSERVACIÓ D'ARBRATGE A L'ALBEREDA DE LA CIUTAT I L'APROVACIÓ
D'UNA POSTERIOR ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DE
L'ARBRATGE MONUMENTAL.

Es dóna lectura a la moció presentada per la senyora Cristina Suñer Tormo
en relació amb l'elaboració d'un Pla Integral de Recuperació i conservació d'arbratge
a l'Albereda de la Ciutat i l'aprovació d'una posterior ordenança municipal de
l'arbratge monumental.

El senyor alcalde sol·licita que l'assumpte quede sobre la taula i, previ
l'informe i estudi tècnic corresponent, es tracte i propose en la comissió
corresponent.

A la vista de la proposta del senyor alcalde la regidora titular de la moció
accepta amb la condició que s'adquirisca un compromís que siga inclosa en l'ordre
del dia de la comissió de juliol.

I davant la manifestació de dubte del senyor alcalde que puga ser tractat en
la comissió del mes de juliol, l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, ACORDA:

ÚNIC: Adquirir el compromís global que la moció presentada siga tractada, previ
estudi i informe tècnic, en la primera comissió possible.

11è –  TORN OBERT DE PARAULES

La senyora Cristina Suñer Tormo:
a) Pregunta al senyor alcalde sobre les quantitats que l'Ajuntament percep per

publicitat  en les concessions del Tren Turístic i del Bus urbà. El senyor
alcalde respon que desconeix les dades per publicitat però que en el cas del
cànon són 13.199 euros del Bus i 15.161 del Tren.

b) Demana que el projecte del Biogolf estiga en un lloc més accessible a la
seua consulta. Al que el regidor d'Urbanisme planta objecció ja que es troba
al lloc en què el tècnic puga disposar d'ell per al seu estudi i informe.

El senyor Rafael Llorens Gozalbes:
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a) Pregunta al regidor d'Urbanisme pel lloc a què és trasplantat l'arbre del
pàrquing de la plaça de la Bassa, a la qual cosa aquest respon que la pròpia
plaça.

El senyor Ildefonso Suárez Garrido:
a) Pregunta al senyor alcalde per què l'Ajuntament ha decidit pagar en espècie

la labor urbanitzadora en el PAI Palasiet, amb el consegüent benefici per a
l'urbanitzador, màximament quan l'Ajuntament posteriorment ven eixe
patrimoni. La gravetat de l'assumpte es concreta en el fet que l'urbanitzador
ha obtingut terrenys a 114€/m2 quan el preu de mercat està en 304€/m2,
davant la qual cosa cap propietari ha optat pel pagament en espècie.
Explica el senyor alcalde que l'Ajuntament precisa de consignació
pressupostària per poder optar pel pagament en espècie i que si es fera així
en tots els PAI el nivell d'endeutament arribaria a cotes impossibles. Que no
entén perquè se circumscriu la crítica al PAI Palasiet i el seu urbanitzador
Llanera SL quan s'ha actuat de la mateixa manera en tots els PAI i amb totes
les empreses. Explica que l'Ajuntament no pot vendre a 304€/m2 perquè
aquest sòl està vinculat a habitatges de protecció pública, el preu de venda
del qual taxat per Llei és de 122€. Reprova les notícies publicades en premsa
a instàncies del grup socialista que, diu, no beneficien el nom de la Ciutat.

I  NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE TRACTAR, EL SR. ALCALDE
PRESIDENT DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE. ALÇA  LA SESSIÓ A LES
CATORZE HORES I QUARANTA-CINC MINUTS, DE TOT AÇÒ S'ESTÉN LA
PRESENT ACTA, DE LA QUAL JO, EL SECRETARI, DONE FE I CERTIFIQUE,

      L'ALCALDE,                                                      EL SECRETARI EN FUNCIONS,
EL VICESECRETARI,


